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POVZETEK 

Elektrokalorično hlajenje predstavlja novo, alternativno tehnologijo hlajenja. Pojav je osnovan 

na adiabatnih spremembah v sistemih, v katerih je entropija relativno močno odvisna tako od 

temperature kot tudi električnega polja. Obetavni materiali z elektrokaloričnim učinkom so 

nekatere keramike in polimeri. Raziskave so pokazale odkritje ogromnega elektrokaloričnega 

potenciala, ki ga je možno prenesti v vsakdanjo uporabo. Z vpeljavo elektrokaloričnega 

hladilnika v vsakdanjo rabo želimo zmanjšati stroške porabe energije in proizvodnje produkta. 

Stroji z elektrokaloričnim učinkom so veliko tišji in ne potrebujejo gibljivih delov kot hladilniki 

s kompresorjem. S tem seminarjem želim predstaviti drug način hlajenja in spodbuditi idejo po 

izboljšanju kakovosti hlajenja ter zmanjšati stroške. 

 

Ključne besede: Elektrokalorični pojav, elektrokalorično hlajenje, termodinamika, entropija. 

 

ABSTRACT 

Electrocaloric refrigeration represents a new, alternative technology of cooling. The 

phenomenon is founded on adiabatic changes in systems, where entropy relatively strongly 

depends upon both the temperature and electric field. The most common materials with 

electrocaloric effect are some polymers and ceramics. Research has shown a huge electrocaloric 

potencial, which can be used in the future for everyday use. With the electrocaloric refrigeration 

we can reduce the cost of energy and cost of producing. Electrocaloric machines are much 

quieter and do not need moving parts as refrigerators with the compressor. In this seminar I 

want to present a different way of cooling, promote the idea to improve the quality and reduce 

the cost of cooling.  

 

Key words: Electrocaloric effect, electrocaloric refrigeration, thermodynamics, 

thermodynamic cycle.
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1 UVOD 

 

Ljudje si od nekdaj želimo povečati lastno udobje, kar je tudi vzrok za odkrivanje novih 

tehnologij. Način hlajenja, ki ga trenutno uporabljajo hladilniki v naših gospodinjstvih, temelji 

na plinskem kompresorju ter plinu, ki je hladilna snov. Kompresor potiska plin, ki kroži, po 

ceveh hladilnika, ta pa z oddajanjem in sprejemanjem toplote prostor ohlaja v hladilniku in 

segreva za hladilnikom. Ti hladilniki imajo veliko slabosti, kot so gibljivi deli, zaradi česar 

lahko uhaja v okolje škodljiv plin, povzročajo neprijeten zvok, poleg tega so občutljivi pri 

transportu [1]. 

 

Odpravo slabosti klasičnih hladilnikov ponuja uporaba elektrokaloričnih materialov. To so 

materiali, ki temeljijo na osnovi keramike in svinca. Poudariti je potrebno, da imajo najvišje 

elektrokalorične lastnosti tanke plasti. Do sedaj najvišji elektrokalorični pojav so izmerili na 

tankih plasteh zgoraj omenjenih materialov, kjer je bila temperaturna sprememba 40 K [2].  

 

Uporaba elektrokalorikov v tehnologiji hlajenja temelji na preprostem delovanju, kjer ni 

gibljivih delov, cena proizvodnje teh vrst hladilnikov je nižja in ne nazadnje elektrokalorični 

hladilnik je ljudem in okolju prijaznejši, ker porabi manj električne energije. Elektrokalorično 

hlajenje predstavlja novo, alternativno tehnologijo hlajenja, segrevanja ali celo proizvajanja 

energije. V bližnji prihodnosti bomo lahko znanje dobljeno na področju magnetokalorikov, kjer 

se pri spremembi zunanje magnetne poljske jakosti spremeni temperatura magnetokaloričnega 

materiala, koristno aplicirali v uporabo elektrokalorike. Izdelava elektrokaloričnih hladilnikov 

je zaenkrat v povojih, kajti pomembno je, da bo hladilnik dosegal visoko električno polje, ki ga 

potrebuje za delovanje [3]. 

 

Cilj seminarja je predstaviti elektrokalorični hladilnik, ki je zaradi izpopolnjene tehnologije 

veliko učinkovitejši in prijaznejši do okolja kot klasični hladilnik s plinskim kompresorjem, saj 

nudi boljši izkoristek in porabi manj energije. 

 

V seminarju bom najprej opisal delovanje klasičnega hladilnika (poglavje 2). Zaradi pomena 

termodinamike elektrokaloričnega hladilnika bom vpeljal razlago elektrokaloričnega materiala 

in fizikalno ozadje (poglavje 3). Nato sledi zaključek (poglavje 4).  
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2 KLASIČNI HLADILNIK 

 

Pri idealnem hladilnem stroju je delovna snov idealni plin. Krožni proces je prikazan na sliki 1. 

Vsebuje dve izotermni in dve adiabatni spremembi. Idealni plin prejema toploto 𝑄2 od 

rezervoarja pri nižji temperaturi 𝑇2, toploto 𝑄1 oddaja rezervoarju pri višji temperaturi 𝑇1. 

Razlika med oddano in prejeto toploto predstavlja opravljeno delo, ki ga opravi okolica na plin 

[4]. 

 

 
Slika 1: Reverzibilna krožna sprememba. Tlak (p) v delovni snovi v odvisnosti od volumna (V). Plin odda toploto 

(Q1) visokotemperaturnemu rezervoarju s temperaturo (T1) in prejme toploto (Q2) od nizkotemperaturnega 

rezervoarja s temperaturo (T2).  

 

Pri procesu (1-2) (glej sliko 1) se plin adiabatno reverzibilno razteza, kar pomeni, da z okolico 

ne izmenja toplote. Plin pri tem opravi delo in se ohladi do temperature 𝑇2 nizkotemperaturnega 

rezervoarja. Odsek (2-3) predstavlja izotermno reverzibilno raztezanje, pri katerem se notranja 

energij plina ne spreminja. Idealni plin sprejme toploto 𝑄2 in pri raztezanju opravi delo. V 

odseku (3-4) se plin adiabatno reverzibilno stisne. Odsek (4-1) predstavlja izotermno 

reverzibilno stiskanje, pri katerem plin odda toploto 𝑄1 visokotemperaturnemu rezervoarju s 

temperaturo 𝑇1. Ker se volumen plina zmanjšuje, je potrebno vložiti delo. Plinu se spremeni 

entropija S v odsekih 2-3 (∆𝑆(2−3) =
𝑄2

𝑇2
> 0) in 4-1 (∆𝑆(4−1) =

𝑄1

𝑇1
< 0). Ker je skupna 

sprememba entropije pri reverzibilnem krožnem procesu enaka nič, velja  

 

                                                                       
𝑄2

𝑄1
=

𝑇2

𝑇1
.                                                               (1) 

  

Prav tako je celotna sprememba notranje energije enaka nič in posledično velja  

 

                                                                 𝐴 = 𝑄2 − 𝑄1,                                                           (2) 

 

kjer A predstavlja neto delo opravljeno na plinu. 
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Učinkovitost hladilnega stroja (𝜂) je definirana kot razmerje med odvedeno toploto pri nižji 

temperaturi in vloženim delom:  

 

𝜂 =
𝑄2

𝐴
.                                                                    (3) 

 

Upoštevaje enačbe (1) in (2) v enačbi (3) dobimo 

 

𝜂 =
𝑇2

𝑇1−𝑇2
.                                                                (4) 

 

Kot primer izračunajmo učinkovitost hladilnika, če je temperatura prostora 𝑇1 = 300 K in 

temperatura znotraj hladilnika 𝑇2 = 278 K. Uporabimo enačbo (4) in dobimo 𝜂 = 12,6. Tako 

učinkovitost bi imel idealni hladilnik, realno je učinkovitost nižja, saj procesi niso reverzibilni. 

 

 
Slika 2: Krožni proces plina znotraj in zunaj hladilnika (levo) in Carnotov stroj kot hladilnik (desno). Povzeto po 

[5]. 

 

Na sliki 2 je shematska predstavitev Carnotovega hladilnika. Naloga Carnotovega stroja, ki 

deluje kot hladilnik je, da prejema toploto pri nižji temperaturi in jo oddaja pri višji, ampak je 

za to potrebno dovajati delo 𝐴 (slika 2). 
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3 ELEKTROKALORIČNI HLADILNIK 

 

V nadaljevanju bomo opisali možno izvedbo elektrokaloričnega hladilnika. Na sliki 3 je 

shematsko predstavljeno njegovo delovanje in primerjava s klasičnim hladilnikom. 

 

 
Slika 3: a) Primerjava med elektrokaloričnim in plinskim ciklom, kjer se temperatura (T) pri vklopu električnega 

polja z jakostjo E, pri adiabatnem procesu poveča za ∆𝑻. Elektrokalorični material v okolico odda toploto Q1 ali 

prejme toploto Q2. b) Shematski prikaz krožne reverzibilne spremembe za elektrokalorični cikel: temperatura (T) 

v odvisnosti od entropije (S). Povzeto po [3]. 

 

V elektrokaloričnem hladilniku adiabatno vključujemo in izključujemo zunanje električno polje 

z jakostjo E. Delovni material je feroelektrični kristal, ki je v paraelektrični fazi, ko električno 

polje ni vklopljeno. V paraelektrični fazi električni dipoli naključno termično opletajo, ker je 

termična energija večja od tipičnega znižanja energije ob paralelni postavitvi električnih 

dipolov.  

 

Pri dani vrednosti T in E  predpostavimo, da entropijo sistema S lahko zapišemo kot vsoto  

       

                                                    𝑆 = 𝑆P + 𝑆T.                                                                         (6)    

 

Pri tem je 𝑆P = 𝑆P(𝑇, 𝐸) prispevek zaradi električne polarizacije vzorca in 𝑆T = 𝑆(𝑇) zaradi 

termičnih fluktuacij. Ostale prispevke zanemarimo, kar opravičimo z izbiro ustreznega 

materiala. Predpostavimo, da je feroelektrik v začetnem stanju, ki ga opisujeta temperatura 𝑇1 

in jakost zunanjega električnega polja 𝐸1 = 0. Nato adiabatno vključimo zunanje polje na 

končno vrednost in zanima nas, kako naraste temperatura v tem procesu. Pri tem končno stanje 

opisujeta temperatura 𝑇2 = 𝑇1 + ∆𝑇 in polje 𝐸2 > 0. V nadaljevanju ocenimo povišanje 

temperature ∆𝑇 pri adiabatnem vklopu polja (proces 1-2 na sliki 3). 

Ker se v adiabatnem procesu ne spremeni entropija sistema, velja 
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                       𝑆T(𝑇2) − 𝑆T(𝑇1) = −{𝑆P(𝑇2, 𝐸2) − 𝑆P(𝑇1, 𝐸1)}.                                              (7) 

 

Spremembo ∆𝑆 = 𝑆T(𝑇2) − 𝑆T(𝑇1) izračunamo iz enačbe 

 

                                                    ∆𝑆T = ∫
𝐶V

𝑇
𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1
                                                                    (8)  

 

kjer je CV toplotna kapaciteta delovnega materiala, v kateri smo zanemarili prispevke električne 

polarizacije. Vrednost CV se relativno zanemarljivo spreminja pri adiabatnem vklopu 

električnega polja. Tako velja  

 

                                                   ∆𝑆T = 𝐶Vln (
T2

T1
).                                                                  (9) 

 

Spremembo ∆𝑆P = 𝑆P(𝑇2, 𝐸2) − 𝑆P(𝑇1, 𝐸1) izračunamo z uporabo Landau-ove teorije. V 

okviru slednje velja enačba  

 

                                                         𝑆P ≈ −𝑎0𝑃2                                                                   (10) 

 

kjer predstavlja P povprečno polarizacijo vzorca, 𝑎0 pa je temperaturno neodvisna materialna 

konstanta Landau-ove teorije. 

 

Enačbo (9) in (10) vstavimo v enačbo (7) in izrazimo 𝑇2: 

                                                                  

                                                         𝑇2 = 𝑇1𝑒
𝑎0
𝐶v

(𝑃2(𝐸2,𝑇2)−𝑃2(𝐸1,𝑇1))
.                                       (11) 

 

Enačbo (11) rešimo numerično, saj je polarizacija 𝑃(𝐸2, 𝑇2) odvisna od 𝑇2. Če upoštevamo 

𝑇2 = 𝑇1 + ∆𝑇, 𝐸2 = 𝐸, 𝑇1 = 𝑇, 𝐸1 = 0 in upoštevamo prvi člen razvoja enačbe (11) za majhne 

spremembe T , dobimo končni izraz                                          

 

                                                 ∆𝑇 = 𝑇
𝑎0

𝐶V
𝑃2(𝐸).                                                                  (12) 

 

Pri tem smo upoštevali, da je 𝑃(𝐸 = 0) = 0. Vrednost E lahko izračunamo z uporabo Landau-

ove teorije. Izraz nam podaja odvisnost temperaturnega skoka od vrednosti polarizacije in 

materialnih lastnosti sistema. 

 

Tehnološka izvedba hladilnika na elektrokalorični učinek je zelo podobna hladilniku na 

magnetokalorični učinek. Magnetokalorični učinek je magnetno-termodinamični pojav, kjer se 

pri spremembi jakosti zunanjega magnetnega polja spremeni temperatura magnetokaloričnega 

materiala [6]. Ker pa je za delovanje omenjenega hladilnika potreben zadosten 

magnetokaloričen učinek, potrebujemo zelo visoko magnetno polje (nekje od 1 do 3aT). 

Električno polje lažje generiramo, je cenejše in bolj nadzorovano kot magnetno polje. Takšen 

hladilni sistem bo bolj praktičen, cenejši, lažji in bo za zdravje ljudi in okolico manj škodljiv. 

Prej omenjeni dejavniki so vzrok, da se vse več raziskovalno-razvojnega dela na področju 
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alternativnih tehnologij hlajenja seli na področje elektrokalorikov [7]. 

 

3.1 Elektrokalorični hladilnik z aktivnim elektrokaloričnim regeneratorjem 

 

Navedel bom primer elektrokaloričnega hladilnika (slika 4), ki ima dva elektrokalorična 

regeneratorja in med seboj delujeta različno. Omenjeni hladilnik ima aktivni elektrokalorični 

regenerator (AER), ki predstavlja hladilo, zaradi česar je predstavljen kot aktiven. Kadar je prvi 

AER polariziran, mora biti drugi AER depolariziran. To omogoča, da se elektrokalorični 

hladilnik nenehoma hladi ali segreva, odvisno od polaritete enosmernega toka [7]. 

 

 
Slika 4: Primer potencialnega elektrokaloričnega hladilnika (levo), ki izkorišča aktivni elektrokalorični 

regenerator. Enosmerni vir napetosti 1 (1), elektrode v plastičnem ohišju (2), elektrokalorični material v plastičnem 

ohišju (3), črpalka 1 (4), ventil 1 (5), toplotni izmenjevalec pri nizki temperaturi (6), ventil 2 (7), ventil 3 (8), 

toplotni izmenjevalec pri visoki temperaturi (9), ventil 4 (10), črpalka 2 (11), enosmerni vir napetosti 2 (12), 

elektrode v plastičnem ohišju (13), elektrokalorični material v plastičnem ohišju (14). Shematski prikaz 

potencialnega elektrokaloričnega hladilnika (desno). Povzeto po [7]. 

 

Napredek na področju materialov je v zadnjem času skokovit, čeprav pereč problem predstavlja 

premajhen temperaturni razpon, ki je potreben za konvencionalno uporabo, ki se giblje nekje 

od sobne temperature 20°C do −20°C, torej v razponu 40 K . Tehnologija elektrokaloričnega 

hlajenja je trenutno v zgodnji fazi razvoja, zato je ni smiselno primerjati z ostalimi 

tehnologijami hlajenja [3,4]. 

 

Princip elektrokaloričnega hlajenja so začeli razvijati ob koncu 20. stoletja. Pri takšnem 

postopku ne potrebujemo dodatnih toplotnih stikal, hladilnih medijev ali črpalk. Učinkovitost 

elektrokaloričnega ohlajanja je odvisna le od karakteristik električnega pulza. Tako lahko z 

asimetričnim električnim pulzom zagotovimo toplotni tok vzdolž hladilnega elementa, ki na eni 
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strani hladi in na drugi greje (slika 5). Vzdolž takšnega hladilnega elementa lahko pričakujemo 

temperaturno razliko do 20 K [3]. 

 

 
Slika 5: Temperatura (T) v odvisnosti od lege (x) vzdolž elektrokalorične linije, ki je sestavljena iz hladne plošče 

na eni strani, toplotnega prevodnika, dveh plasti elektrokaloričnih keramik ter hladilnih reber na drugi strani. Slika 

zgoraj prikazuje hlajenje na eni in gretje na drugi strani. Na spodnji sliki je grafični prikaz temperaturne razlike. 

Povzeto po [3]. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

V seminarju sem obravnaval elektrokalorično hlajenje, kjer kot delovni material uporabljamo 

feroelektrične kristale. Podrobneje sem predstavil razliko med klasičnim in elektrokaloričnim 

hladilnikom, ki pa imata analogen reverzibilen cikel. Razložil sem fizikalno dogajanje v 

elektrokaloričnem materialu pri adiabatni vklopitvi električnega polja. Izhajal sem iz stanja, ko 

je feroelektrik v paraelektričnem stanju. Pri adiabatnem procesu je celotna sprememba entropije 

enaka nič. Ta entropija sestoji iz temperaturnega in polarizacijskega dela. Pri vključitvi 

električnega polja se polarizacijski del entropije zmanjša, zaradi tega se termični del entropije 

poveča. Posledično se tudi temperatura vzorca poveča. 

 

Menim, da bodo v prihodnosti na področju elektrokaloričnega hlajenja našli ustreznejše 

materiale, ki bodo učinkovitejši in energetsko varčnejši. Iz tega razloga bodo elektrokalorični 

hladilniki cenejši, okolju prijaznejši in tišji od klasičnih hladilnikov, ki jih uporabljamo 

dandanes. 

 

 



 

 

VIRI IN LITERATURA 

 

[1] B. Rožič, Nanoelektrokaloriki: nanomateriali za aplikacijo v hladilnih in grelnih 

napravah nove generacije. Pridobljeno 18. 3. 2016, iz 

http://videolectures.net/site/normal_dl/tag=559763/7nanodan2011_rozic_nen_01.pdf, 

[2] Namaste center odličnosti, Elektrokalorični materiali za hladilne sisteme. Pridobljeno 10. 

5. 2016, iz http://conamaste.si/slo/aktualno/DOSEZKI_RRP6.pdf, 

[3] M. Valant, Alternativne tehnike ohlajanja. Pridobljeno 19. 4. 2016, iz 

http://kliping.ung.si/media/dokumenti/1248938403.pdf, 

[4] Znanstveni licej »France Prešeren« prof. Walter Auber. Entropija. Pridobljeno 22. 12. 

2015, iz http://www.preseren.gov.it/SPLET/matematika/entropija.pdf, 

[5] A. Singger, Help! How does a refrigerator work?. Pridobljeno 21. 5. 2016, iz: 

http://breezerfreezer.com/help/how-refrigerators-work-detailed-guide/, 

[6] D. Dren, Trendi raziskav in razvoja energijsko učinkovitih hladilno-zmrzovalnih aparatov. 

Pridobljeno 22. 1. 2016, iz http://static14.gorenje.com/files/default/corporate/Professional-

contritutions/2015/Dren-2015.pdf, 

[7] M. Ožbolt, A. Kitanovski, J. Tušek in A. Poredoš, Electrocaloric refrigeration: 

Thermodynamics, state of art and future perspectives. Int.J.Refrig., 40, 174-188 (2013). 

http://videolectures.net/site/normal_dl/tag=559763/7nanodan2011_rozic_nen_01.pdf
http://conamaste.si/slo/aktualno/DOSEZKI_RRP6.pdf
http://kliping.ung.si/media/dokumenti/1248938403.pdf
http://www.preseren.gov.it/SPLET/matematika/entropija.pdf
http://breezerfreezer.com/help/how-refrigerators-work-detailed-guide/
http://static14.gorenje.com/files/default/corporate/Professional-contritutions/2015/Dren-2015.pdf
http://static14.gorenje.com/files/default/corporate/Professional-contritutions/2015/Dren-2015.pdf

